รายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
ของ
บริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854
ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายเทพชัย แซ่หย่อง
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
3. นายสุ พจน์ เพียรศิริ
4. นางสาวณัฐวรา แสงวาริ นทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

รวมแล้วมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจํานวน 4 คน
ผู้บริหารระดับสู งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวพิมพิมล คงเกรี ยงไกร
2. นายแสงชัย ลีลานวลิขิต
3. นางสาวฐิติกานต์ ธนาโอฬาร
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ้
5. นายเลอสันต์ พัชรพิชาญพงศ์

บรรณาธิการ
ผูอ้ าํ นวยการ-สื่ อต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการ-พัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ-ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

เลขานุการบริษทั
1. นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ
ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832

ทีป่ รึกษากฎหมายเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่ าง ๆ
1. นายวิทยา แก้วกังสดาล
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ก่ อนเริ่ มการประชุ มตามกําหนดวาระ บริ ษทั ฯ ชี้ แจงแนวปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีของ
บริ ษทั ฯ เกี่ ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งนี้
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่ อผ่านคณะกรรมการ ก่อนวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์ มได้ที่ www.nine.co.th

และนําส่ งรายละเอี ยดได้ทางไปรษณี ยถ์ ึ งประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่

วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิ่ม
วาระประชุมเข้ามา
2. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นจัดส่ งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นผ่านทางเว็บไซต์
www.nine.co.th หรื อทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารได้รวบรวมเตรี ยมชี้แจงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอคําถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด
3. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4
“การประชุมผูถ้ ือหุ ้น” ตั้งแต่ขอ้ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ซึ่ งได้แนบในหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าแล้ว
ดังนี้
ข้อ 40 “การประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
ข้อ 42 “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ น้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนได้
เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ”
ข้อ 43 “การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น
ในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้”
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สําหรับการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดคัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่
ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองตามที่ประธานเสนอ แต่ถา้ วาระใดมีผถู ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ยกมือ
เพื่อแสดงความประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงดังกล่าว โดยใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงในบัตร
ลงคะแนนที่ได้แจกให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นเมื่อลงทะเบียนก่ อนเข้าห้องประชุ ม โดยการทําเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนน
ให้ตรงตามวาระพร้อมลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพื่อนําไป
ตรวจนับ และรวบรวมคะแนน ทั้ง นี้ ให้ห มายรวมถึ ง ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะ
โดยประธานจะประกาศให้ทราบในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่ งหุ ้น
เท่ากับหนึ่ งเสี ยง ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็ นส่ วนหนึ่ งของคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
วิธีปฏิบตั ิดงั กล่าวใช้สาํ หรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความ
โปร่ งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. การลงคะแนนที่ถือว่าเป็ นโมฆะ และเป็ นบัตรเสี ยและบริ ษทั จะนับคะแนนเป็ นการงดออกเสี ยงดังนี้
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ทาํ เครื่ องหมายใดๆ หรื อไม่ลงชื่อ
3) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรื อไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกํากับ
เริ่มการประชุ ม
นายเทพชัย แซ่ หย่อง ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุ ม กล่าวเปิ ดการประชุม และแถลงต่อ
ที่ประชุมว่า จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 170,048,386 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมดังนี้
ผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 18,144 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของหุ ้น
ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 17 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 122,212,447 หุ น้ คิดเป็ น
ร้อยละ 71.87 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด
รวมผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 34 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 122,230,591 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 71.88 ของหุ ้น
ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และ
รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 ที่จดั
ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 และรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 ที่ได้จดั ขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559 และรั บรองรายงานการประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระ
ที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2559 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
สํ าหรับปี 2559
ประธาน แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า บริ ษัท ฯ ได้จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2559
ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
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ประธาน ขอให้ คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการผูจ้ ดั การ สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2559
ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบดังนี้
สําหรั บผลการดําเนิ นงานรวมของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีรายได้รวมในปี 2559 จํานวน 182.21
ล้านบาท ลดลงจํานวน 45.41 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้รวมจํานวน 227.62 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับการลดลงของภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ โดยในปี ที่ผา่ นมา
มีสํานักพิมพ์และตัวแทนจําหน่ ายหลายแห่ งหยุดดําเนิ นกิ จการลง ซึ่ งภาวะดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ด้วยเช่นกัน
ทําให้รายได้ของบริ ษทั ลดลงจากปี ก่อน
สําหรับค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 มีจาํ นวน 394.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 148.94 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 245.97 ล้านบาท เนื่ องจาก ในปั จจุบนั แนวโน้มของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนแปลงไป โดยผูบ้ ริ โภคสนใจสื่ อออนไลน์มากขึ้น ทําให้บริ ษทั ได้พิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และปรับปรุ งการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างการประกอบธุ รกิจผลิตและจําหน่ ายสิ่ งพิมพ์
โดยมุ่งเน้นเลือกผลิตสิ่ งพิมพ์ที่สามารถทํากําไรให้แก่บริ ษทั และผลิตสื่ อออนไลน์ให้มากขึ้น รวมทั้งบริ ษทั มีแผนงาน
และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่ วนของค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและค่าใช้จ่ายการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และบริ ษทั
ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อสิ นค้าลดลงและตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปั จจุ บนั รวม
จํานวน 204 ล้านบาท จึงทําให้ค่าใช้จ่ายในปี 2559 เพิ่มสู งขึ้นจากปี ก่อน
ดังนั้น ผลการดําเนิ นงานรวมของบริ ษทั ในปี 2559 มีผลขาดทุนสุ ทธิ 212.70 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น
จํานวน 194.35 ล้านบาท จากปี ก่อนที่มีผลขาดทุนจํานวน 18.35 ล้านบาท
สําหรับฐานะการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจํานวน
376.49 ล้านบาท ลดลง 282.91 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีสินทรัพย์รวมจํานวน 659.40
ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากสิ นค้าคงเหลือลดลงจากการตั้งสํารองค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงจํานวน 204 ล้านบาท
ในส่ วนของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 109.35 ล้านบาท ลดลงจํานวน 63.02 ล้านบาท จากปี ก่อนที่มี
หนี้ สินรวมจํานวน 172.37 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั มีการจ่ายชําระหนี้ สินในระหว่างปี และในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 267.14 ล้านบาท ลดลงจํานวน 219.89ล้านบาท จากปี ก่อนที่มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จํานวน 487.03 ล้านบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานขาดทุนสุ ทธิในปี 2559 จํานวน 212.70 ล้านบาท
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อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุ ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ นโดยละเอียด
ในรายงานประจําปี 2559 และการชี้ แจงในคําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) และในแบบรายงาน
เปิ ดเผยข้อมูลประจําปี หรื อ แบบ 56-1 ที่ได้นาํ ส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและได้แสดงในเว็บไซต์เรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่วนั ที่
31 มีนาคม 2560
คุณเทพชัย แซ่ หย่อง ประธานกรรมการ ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า ธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ค่อนข้างชะลอตัวและมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาํ ให้บริ ษทั ได้พิจารณาถึงผลกระทบและปรับเปลี่ยนการดําเนิ นธุ รกิจ โดยลดการพึ่งพา
แหล่งรายได้ธุรกิ จสิ่ งพิมพ์ เนื่ องจากคนรุ่ นใหม่มีความสนใจสิ่ งพิมพ์ลดลง ดังนั้นบริ ษทั จึ งพยายามมุ่งเน้นเลื อกผลิ ต
สิ่ งพิมพ์ที่สามารถทํากําไรให้แก่บริ ษทั และผลิตสื่ อออนไลน์ให้มากขึ้น โดยดําเนิ นการเป็ นผูผ้ ลิตและให้บริ การด้าน
สาระและเนื้ อหา หรื อ Content Provider ให้แก่ผูบ้ ริ โภคโดยตรงหรื อร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุ รกิ จ ในการผลิต
Contents โดยจะเน้นการทําธุ รกิจดิจิทลั และบริ การออนไลน์ให้มากขึ้น และลดการลงทุนเรื่ องกระดาษและการพิมพ์
ซึ่งจะทําให้ธุรกิจของ NINE มีความแข็งแกร่ งและแนวทางที่ชดั เจนมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่ องการขอเข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต (CAC) ว่าบริ ษทั ได้ยนื่ เอกสารไปแล้วในเดือนสิ งหาคม 2559 รวมทั้งได้ยนื่ เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมล่าสุ ดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะได้ทราบผลการพิจารณาจาก CAC ในเดือนพฤษภาคม
2560
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึ งขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณา
ออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่ 2 พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ แ ละรั บ รองรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ และรายงาน
คณะกรรมการของบริ ษทั สําหรับปี 2559
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ละรั บ รองรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ และรายงานของ
คณะกรรมการของบริ ษ ทั สํา หรั บ ปี 2559 ด้ว ยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉัน ท์ข องผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00
6

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตแิ ละรับรองงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ที่บริ ษทั ฯ ได้
จัดส่ งให้แก่ท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึ งขอเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อ นุ มตั ิ และรั บรองงบการเงิ นประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ว ย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 6 กําหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต
จ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
พอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ คราวต่อไป” สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ คือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุ ทธิ (ตามงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จาํ เป็ นและเหมาะสม
นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม) ได้กาํ หนดว่า
การจ่ ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่ นนอกจากเงิ นกําไร จะกระทํามิ ได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมี ยอดที่ ขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
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จากผลการดําเนินงานในปี 2559 งบการเงินรวมของบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ จาํ นวน 212.70 ล้านบาท และ
งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุ ทธิจาํ นวน 25.69 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมเท่ากับ 9.97 ล้านบาท ตามข้อบังคับ
ดังกล่าวข้างต้นทําให้บริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถอื หุ้นสอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผู้ถอื หุ้น คุณภูวนารถ ณ สงขลา
: บริ ษทั มีแนวทางในการล้างขาดทุนสะสมอย่างไร เพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้
คุณเทพชัย แซ่ หย่ อง ประธานกรรมการ
: จากการที่ บริ ษทั ปรั บโครงสร้ างการดําเนิ นงานและปรั บทิ ศทางของธุ รกิ จ ส่ งผลให้บริ ษทั มี ทิศทางการ
ดําเนิ นงานที่ชดั เจนมากขึ้น จากปี ที่ผา่ นมาจะเห็นได้ว่าบริ ษทั ได้พยายามปรับตัวและมีมาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย
อย่างต่อเนื่ อง เช่น ลดการพิมพ์ดว้ ยกระดาษ ลดค่าใช้จ่ายขนส่ ง มีโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดโดยสมัครใจให้กบั
พนัก งานบางส่ ว น และการตั้ง สํา รองค่ า เผื่อ มู ล ค่ า สิ น ค้า ลดลง โดยบริ ษ ทั จะมุ่ ง เน้น สู่ ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถทํา กํา ไรและ
การให้บริ การด้านออนไลน์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงมากขึ้น โดยนอกจากจะพยายามดําเนินการตามแผนธุรกิจที่
กําหนดไว้ บริ ษทั ก็อยูใ่ นระหว่างการหาพันธมิตรร่ วมในการลงทุนเพื่อที่จะดําเนิ นการผลิตผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ๆ
เพิ่มเติม โดยคาดว่าผลการดําเนินงานน่าจะดีข้ ึนจากการปรับโครงสร้างการดําเนินงานดังกล่าว
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึ งเสนอขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 18 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่ วน
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 7 ท่าน โดยในปี 2560
มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นายสุ พจน์ เพียรศิริ

กรรมการ

ทั้งนี้นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิรวราการ เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุ พจน์ เพียรศิริ
มีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งเห็นควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้แต่งตั้ง นายสุ พจน์ เพียรศิริ
ที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้งนางสาวเขมกร วชิรวราการ เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายสมศักดิ์ เชี ยร์ จิระนคร ซึ่ งประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็ น
กรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น

9

มีผู้ถอื หุ้นสอบถามดังนี้
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผู้ถอื หุ้น คุณภูวนารถ ณ สงขลา : มีขอ้ เสนอแนะ และข้อสังเกตดังนี้
1. ตามหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ที่ทาํ ให้
นักลงทุนเกิดความสับสน เนื่องจากอาจจะเข้าใจว่า คุณสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ที่เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ประสงค์ต่อวาระ และคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคุณเขมกร วชิ รวราการ แทนแล้วนั้น และทั้ง 2 ท่านไม่ได้
เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวันนี้ จึงส่ งผลต่อคะแนนการกํากับดูเเลกิจการ (Corporate Governance :CG) ของบริ ษทั
เพราะประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่ วมประชุ มด้วย ดังนั้นหากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้แต่งตั้งไปก่อน
ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ควรใช้คาํ ว่า “เสนอแต่งตั้ง” เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแต่งตั้งในวันนี้
2. ตามหลักการกํากับดูเเลกิจการ (Corporate Governance :CG) ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็ น
อย่างยิง่ เนื่องจากกรณี ที่บริ ษทั NINE มีกรรมการเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการของบริ ษทั แม่ (NMG) และเมื่อบริ ษทั แม่
มีปัญหาเรื่ องกรรมการในปี ที่ผา่ นมา จึงส่ งผลให้ NINE ได้รับผลกระทบเรื่ องกรรมการด้วย ทําให้บริ ษทั ไม่สามารถทํา
ธุรกรรมได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ทางสมาคมฯ จึงขอทราบนโยบาย ในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อป้ องกันปั ญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดิมอีก
คุณเทพชั ย แซ่ หย่ อง ประธานกรรมการ : กล่าวขอบคุณ และเห็นด้ วยกับข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
ดังกล่าว โดยการดําเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดียงั คงเป็ นสิง่ สําคัญ ส่วนเรื่ องข้ อแนะนําในการ
สรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติมนั้น คณะกรรมการบริ ษัทจะนําไปพิจารณาต่อไป
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา
ลงมติเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ขอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนายสุ พจน์ เพียรศิริ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ต่ออี ก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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1) นายสุ พจน์ เพียรศิริ
เห็นด้วย

จํานวน

122,225,328 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

99.996

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

5,263 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.004

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อ นุ มตั ิ แต่งตั้งนางสาวเขมกร วชิ รวราการ เป็ นกรรมการอิ สระและกรรมการ
ตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น เอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
2) นางสาวเขมกร วชิรวราการ
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจําปี 2560
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 โดยให้จ่ายค่าตอบแทน
ให้กับประธานกรรมการบริ ษทั ในอัตราเดี ย วกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารได้รั บ
ค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และกําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แสดงความจํานง
ไม่ขอรั บค่าตอบแทนกรรมการสําหรั บปี 2560 ดังนั้น คณะกรรมการจึ งเห็ นสมควรเสนอจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2560 เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร (ในส่ วนกรรมการที่เป็ น
พนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อกลุ่มบริ ษทั ฯซึ่ งดํารงตําแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ) โดย
กําหนดการจ่ายเป็ นรายไตรมาส ดังนี้
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ตําแหน่ ง

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน

อัตราค่ าตอบแทนต่ อท่ าน

ปี 2560 (ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2559

ประธานกรรมการ*

400,000

400,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

400,000

400,000

กรรมการตรวจสอบ

300,000

300,000

กรรมการอิสระ

200,000

200,000

กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร

200,000

200,000

ไม่ได้รับค่าตอบแทน

200,000

กรรมการบริ หาร*

หมายเหตุ: *ยกเว้นกรรมการที่เป็ นพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งดํารงตําแหน่งข้างต้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ระบุไว้

ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใดซัก ถามและแสดงความคิ ด เห็ น ประธานจึ ง เสนอขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2560 ทั้งนี้ วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของเสี ยงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2560 ตามที่ ก ล่ า วข้า งต้น
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย

จํานวน

122,230,591 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

0.00
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานแถลงต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ โดย
1. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล

ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 9832 เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ
โดย ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ในปี 2560 เป็ นปี ที่ 4 หรื อ

2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรื อ

3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ย
กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ที่ผา่ นมามีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ
สําหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 2 บริ ษทั
เป็ นเงิน 1,410,000 บาท
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ แต่งตั้งนางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 9832
และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323 และ/หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี
2560 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวม 2 บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 1,410,000 บาท ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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